
Ofício nº. 71/2018                 São José do Herval/RS, 26 de Setembro de 2018. 

 

Primeiramente, se consigna, que o procedimento licitatório ora em 

exame, se reporta a Tomada de Preços nº. 04/2018, onde o objeto licitado é a 

contratação de empresa para fornecimento de seguros da frota municipal, tendo 

como critério de julgamento o “menor preço unitário”.  

Analisando os requisitos exigidos através do Edital que regulamenta o 

certame em questão, se observa, que no item 3.1, que trata da fase de habilitação da 

Tomada de Preços, o Ente Público Municipal assim definiu como documentos para 

atendimento e comprovação da qualificação econômico-financeira e técnica do 

licitante: 

“3.1. – Para habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº. 1: 

a) Certificado de Registro Cadastral em via original, atualizado fornecido pelo 

Município de São José do Herval/RS; 

b)  Declaração que não existem fatos impeditivos quanto a sua habilitação, 

participação e contratação; 

c) Declaração de que desconhece sob as penas da lei existência de fato ou motivo 

superveniente quanto à sua habilitação; 

d) Declaração de desistência do prazo recursal facultado ao licitante, que não 

pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitações, RENUNCIANDO, assim, 

expressamente ao direito de recurso e ao prazo respectivamente e concordando, em consequência, com o 

curso do processo licitatório, passando-se à abertura dos envelopes das propostas financeiras de imediato 

(FACULTATIVO); 

e) Declaração de que a empresa se enquadra como ME ou EPP, assinada pelo 

Contador da Empresa; 

f) Prova de registro da Companhia de Seguros junto a SUSEP (Superintendência de 

Seguros Privado); 

g) Apresentação de no mínimo 02 (dois) atestado de capacidade técnica, firmado 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, para a qual tenha prestado serviço equivalentes ou 

similares aos do objeto desta contratação; 

h) Declaração de que possui pessoal técnico administrativo e gerencial da 

representante da Seguradora no Rio Grande do Sul, em condições de atender as exigências das apólices 

e suas funções específicas.” 



Dito isto, destaca-se, que na oportunidade do julgamento da fase de 

habilitação do certame, constante na Ata nº. 01/2018 de fl. 120 do processo licitatório 

datada de 18/09/2018, a ora recorrente e participante MAPRE SEGUROS GERAIS S/A, 

acabou por ser inabilitada sob o entendimento da Comissão de Licitação, de que houve 

desatendimento ao contido no item 3.1, alínea “a” do Edital do certame, ou seja, não teria 

a aludida participante, apresentado a via original do Certificado de Registro 

Cadastral fornecido pelo promovente do certame. 

Da aludida decisão, se observa, que no prazo legal de 05 dias úteis 

previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei nº. 8.666/93, protocolou a ora recorrente 

MAPRE SEGUROS GERAIS S/A petição de recurso administrativo, onde sustenta, em 

breve síntese, que sua inabilitação configurou um formalismo exacerbado, haja vista pois, 

que na condição de emitente do Certificado de Registro Cadastral – CRC, poderia 

perfeitamente o promovente do certame, ter diligenciado a veracidade do documento 

através da diligência prevista na redação do art. 43, § 3º, da Lei de Licitações. Por fim, 

invoca os princípios da competitividade e da autotutela, lançando como pedidos finais, o 

recebimento da irresignação e seu provimento. 

Pois bem, considerando que a autoridade superior, in casu, o Sr. 

Prefeito Municipal, por força do disposto no art. 109, § 4º, da Lei de Licitações, possui a 

prerrogativa de decisão do recurso administrativo ora em debate, desde já se adianta, que 

o posicionamento a ser adotado no caso em debate, será pelo provimento da 

irresignação e consequente entendimento de ter sido atendido pela recorrente, o 

item 3.1, alínea “a” do Edital do Certame.  

De efeito, em que pese as disposições gerais do Edital, contenha item 

expresso no sentido de que “em nenhuma hipótese será concedido prazo para a 

apresentação da documentação e propostas exigidas no edital e não apresentadas na 

reunião do recebimento”, vide alínea “c” do item 13 de fl. 47 dos autos, a discussão que 

circunda o caso concreto, não envolve qualquer substituição de documento, mas sim, a 

possibilidade de aceitação do Certificado de Registro de Fornecedor, apresentado pela 

recorrente na forma de cópia simples. 



Também não se ignora, que o item 3.1, alínea “a” do Edital (fl. 40), 

consta entre os documentos a serem apresentados no envelope nº. 01 da habilitação, o 

Certificado de Registro de Fornecedor em via original. 

A grande questão é que, para efeito de atendimento do regular 

cadastro contido no item “II – DO CADASTRO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

NA LICITAÇÃO” do Edital, obrigatoriamente que o licitante deverá apresentar todos os 

documentos listados nos subitens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4, de modo pois, que somente 

após a exibição do referido rol, é que então o promovente do certame, realizará a emissão 

do debatido Certificado de Registro de Fornecedor. 

Pelo que se extrai o CRF constante à fl. 75 dos autos, a ora 

recorrente na data de 13/09/2018, ou seja, dentro do prazo referido pelo edital 

(14/09/2018), apresentou todos os documentos solicitados, tanto que, certificou-se a 

comprovação da sua Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação 

Econômico-Financeiro e Qualificação Técnica, sendo então emitido o citado 

documento/certificado. 

A partir de tal premissa, e pedindo vênia ao entendimento da Comissão 

de Licitação, não há como se ignorar, que era fato de conhecimento da comissão que 

julgou o certame - ou ao menos deveria ser -, que a recorrente MAPRE SEGUROS 

GERAIS S/A realizou regularmente seu cadastro para participar do certame ora em 

debate, de modo pois, que seria de fácil constatação que o documento de fl. 75 dos 

autos, mesmo na forma de cópia simples, era perfeitamente autêntico. 

O que se está a sustentar com o alegado, é que a inabilitação da 

recorrente, pelo simples fato do certificado emitido pelo próprio município ter sido 

acostado na forma de cópia simples, de fato, configura um formalismo exacerbado, 

notadamente, porque como dito, era de fácil constatação sua plena autenticidade. 

 

 



Aliás, no momento em que o item 3.4 do Edital possibilita que os 

documentos do envelope nº. 01 da habilitação do licitante, possam ser autenticados 

por funcionário do Município, a própria exigência da alínea “a” do item 3.1, no 

sentido de que o CRC seja em via original, já gera determinada ambiguidade de 

interpretação.  

Não suficiente o exposto, também há que ser considerado, que no 

entender da Autoridade Superior, toda licitação deve ser promovida, buscando o melhor 

interesse da Administração Pública e não dos competidores, o que autoriza dizer, que a 

possibilidade do certame contar com mais um licitante habilitado, vai perfeitamente ao 

encontro de um dos princípios basilares de qualquer licitação, que é o da 

“VANTAJOSIDADE”, previsto no já citado art. 3º da Lei de Licitações.1        

Em suma, estando a recorrente com os documentos exigidos no 

Edital do certame, apresentando a devida regularidade, não há qualquer óbice legal 

para a sua participação da fase de julgamento das propostas já aprazada para o 

próximo dia 27/09/2018, às 09h. 

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, manifesta-se a Autoridade Superior 

promovente do certame, pelo PROVIMENTO do RECURSO apresentado pela licitante 

MAPRE SEGUROS GERAIS S/A, ao efeito de, considerar que esta atendeu ao item 

3.1, alínea “a” do Edital do Certame. 

Assim, como forma de prosseguimento do certame, determina-se 

que a Comissão de Licitação, na própria sessão de julgamento designada para o dia 

27/09/2018, às 09h, analise todos os demais documentos apresentados pela 

recorrente no envelope nº. 01, sendo que, atendido na plenitude o solicitado pelo 

Edital, a JULGUE HABILITADA e, dando prosseguimento ao certame, realize a 

abertura das propostas financeiras contidas no ENVELOPE Nº. 02.   

                                                           
1 Art. 3o. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  



Por fim, comunique-se os demais participantes da presente 

decisão, bem como, da manutenção da data aprazada para abertura dos envelopes 

contendo as propostas financeiras. 

Contando com a compreensão dos participantes do certame, e, desde 

já colocando-me a inteira disposição para eventuais esclarecimentos, subscrevo o 

presente para que surta seus efeitos legais. 

 

LAURO RODRIGUES VIEIRA, 

PREFEITO MUNICIPAL. 

 

 

 


